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 السالم علیكم ورحمة هللا و�ر�اته.

ه الحمد هلل رب العالمین، وصلى هللا وسلم و�ارك على عبده ورسوله نبینا محمد وعلى آله وأصحا�
 أجمعین، أما �عد:

ففي آخر درس من دروس الصحیح لهذا الفصل وفي ختام شرح حدیث الطو�ل في قصة هرقل 
وذ�رنا مواضع  ،أبي سفیان، المخّرجة في بدء الوحي من الصحیح �عد أن أنهینا الشرحمع 

 .التخر�ج للحدیث من صحیح البخاري، نذ�ر تخر�جه عند األئمة عدا البخاري 
 فهو حدیثٌ  ،ود والترمذي والنسائي وأحمد وغیرهم من أهل العلمفقد أخرجه اإلمام مسلم، وأبو دا 

ُخرِّج فیها �طوله، واخُتصر في �عض الكتب، وننظر ما  ،�ن اإلسالممشهوٌر مستفیض، في دواو 
 :قاله األئمة وما خّرجوه من هذه القصة

 ،والسیرأخرجه في �تاب الجهاد والسیر، في �تاب الجهاد  -رحمه هللا تعالى-فاإلمام مسلم  
رافع وعبد بن : حدثنا إسحاق بن إبراهیم الحنظلي وابن أبي عمر �محمد بن -رحمه هللا -الق

ر واللفظ البن رافع، حدثنا إسحاق بن إبراهیم الحنظلي المعروف �ابن راهو�ه وابن أبي عم ،حمید
ي، واللفظ البن رافع، مسلم یرو�ه عن أر�عة،  العدني، �محمد بن رافع، وعبد بن حمید الَكشِّ

 وابن أبي عمر: ومعنى هذا أن البقیة یروونه �المعنى، قال ابن رافعٍ  ،و�نّص على صاحب اللفظ
تني بذ�ر أخبرنا عبد الرزاق، وعرفنا فیما مّر بنا مراًرا أن اإلمام مسلًما �ع :وقال اآلخران ،حدثنا

الفروق بدقة، وفي هذا �ختلف عن اإلمام البخاري الذي ال یلتفت لمثل هذه األمور، إنما همته 
ث یذ�ر الفروق  -هللا رحمه-منصبة إلى نظافة األسانید وِدقة االستنباط، اإلمام مسلم   ،ُ�حدِّ

 .وُ�دقق فیها سواًء �انت في ألفاظ المتن أو في صیغ األداء
لم قال: واللفظ البن رافع. لكن هل نضمن مع قوله: واللفظ البن رافع أن ابن رافع روى الحدیث و  

مون لفظ صحیح مسلم على لفظ صحیح ا ري لبخایروه �المعنى؟ ال، ما یلزم، ولذا اإلخوة الذین ُ�قدِّ
و�ز�دون زوائد البخاري معتقدین أن اإلمام مسلم �عتني  ،فیعتنون �مسلم و�جعلونه هو األصل

، هذا الكالم لیس �صحیح، مسلم �عتني �ألفاظ شیوخه ،والبخاري ال �عتني بها ،�األلفاظ النبو�ة
سلم هو وشیوخه �غیرهم ممن �جیز الروا�ة �المعنى، وال �عني أن اللفظ الذي ُذكر في صحیح م

 ن �لمثل ما �عتني بها مسلم الكل اللفظ النبوي أبًدا، �ون البخاري ال یذ�ر هذه الفروق الدقیقة م
 وشیوخ البخاري ومسلم �جیزون الروا�ة �المعنى، فال ،من البخاري ومسلم �جیز الروا�ة �المعنى

ها فرق بینهما إال أن البخاري ال ُ�عَنى بذ�ر الفروق الدقیقة بین الشیوخ، بینما مسلم �عتني ب
 ،لبخاري وهما �معنى واحد عند اإلمام ا ،و�ذ�رها، و�عتني �ألفاظ األداء، فیفرِّق بین أخبرنا وحدثنا

ن حدثنا، �خالف مسلم؛ أل :وقال الثاني ،فالن أخبرنا :و�ذ�ر قال ،مالذلك ال تجدونه �فرق بینه
 .بینهما االمعنى �ختلف عند مسلم، والبخاري ال یرى فرقً 
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حسب االصطالح الذي استقر أن استعمال حدثنا فیما سمع هو الراوي من شیخه، �اإلمام مسلم  
ي فإن هذا یوقع  :فرق، وسواء قلنا االبخاري ما بینهم عند وأخبرنا فیما قرأه الراوي على شیخه،

لبس هل الروا�ة أو التحمل حصل �طر�ق السماع أو �طر�ق العرض ال فرق �الهما مجمٌع على 
أ�ًضا �ما أنه محل إجماع  ،ة التحمل �ه، �عني محل إجماع، على صحة التحمل �السماعحص

اآلخران: أخبرنا عبد وقال  ،على صحة التحمل �العرض، قال ابن رافٍع وابن أبي عمر: حدثنا
رضي -الرزاق قال: أخبرنا معمر عن الزهري عن عبید هللا بن عبد هللا بن عتبة عن ابن عباٍس 

 .أن أ�ا سفیان أخبره من ِفیه إلى ِفیه -هللا عنهما
، وذ�رنا ما في هذا اللفظ من قوله: من ِفیه إ  لى ِفي وجاء في لفظ عند البخاري: من ِفیه إلى ِفيَّ

 .التلقي �كون �األذن، وعرفنا ما في هذا ،ن ِفیه إلى أذني؛ ألن التلقي �كون �األذنولم �قل م
، بیني و�ین -صلى هللا علیه وسلم-قال: انطلقُت في المدة التي �انت بیني و�ین رسول هللا 

 ؛ ألنه رأس في هذه الهدنة في هذا الصلح، ما قال بیننا و�ین-صلى هللا علیه وسلم-رسول هللا 
والرأس �سند إلیه  ،المسألة، ال، بیني و�ین؛ ألنه رأس في -صلى هللا علیه وسلم- رسول هللا

 .-صلى هللا علیه وسلم-و�ین رسول هللا  ياألمر و�تبعه أتباعه. بین
إلى هرقل �عني  -صلى هللا علیه وسلم-قال: فبینا أنا في الشام إذ جيء �كتاب من رسول هللا  

 عظیم الروم، فذ�ر الحدیث �طوله، بنحو ما جاء عندنا في أول الصحیح. 
ال: ثم قال: وحدثناه حسٌن الحلواني وعبُد بن حمید قاال: حدثنا �عقوب وهو ابن إبراهیم بن سعد ق

و�ان قیصر  ،لٍح عن ابن شهاب بهذا اإلسناد، وزاد في الحدیث: و�ان قیصرحدثنا أبي عن صا
 شكًرا لما أباله هللا، وقال في الحدیث: ؛لما �شف هللا عنه جنود فارس مشى من حمص إلى إیلیا

 �عني یذ�ر فروق  »بداعیة اإلسالم«وقال:  ،»إثم الر�سیین«وقال:  ،»من محمد عبد هللا ورسوله«
م الطر�ق الثاني التي تختلف عما جاء في الطر�ق األول، هذا مثل ما ذ�رنا آنًفا أن اإلمام مسل

 .لكن لیس �كثیر ،ُ�عنى بذ�ر هذه الفروق، البخاري له شيٌء من هذا
�عني في الحدیث األول �عد األعمال �النیات من بدء الوحي حدیث عائشة قال: بوادره، �عني  

 ؟ماذانعم، وقال یونس ومعمر: بوادره، �عني بدًال من  »فرعبتُ «ؤاده قال: بوادره. نعم. یرجف ف
ال لكنها لیست مثل ما عند مسلم، مسلم ال �خلو منها حدیث إ ،فؤاده، هذه من التنبیه على الفروق 

 القلیل النادر، بینما البخاري التنبیه علیها نادر.
نن للخطابي، �النسبة لشروح البخاري أعالم السو�وازي  ،وهو أول الشروح ،في الُمعِلم للمازري 

�عني –قال الشیُخ  ،وهو مشهورٌ  ،: ذ�ر حدیث هرقل �طوله-رحمه هللا-الُمعِلم للمازري قال 
 -والذي استدل �ه هرقل على نبوته ،المراد �ه المازري المؤلف :من الرواة قال الشیخ -نفسه

و�نما الدلیل القاطع على  ، قاطًعا عند الُمحققینمما ال ینتصب دلیالً  -صلى هللا علیه وسلم
م هذا الكالم في أثناء شرح  ،النبوءة المعجزات الخارقة للعادات المعدوم فیها المعارضات وقد تقدَّ
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الحدیث. وشرح الحدیث شرًحا مختصًرا مقتِصًرا على �عض الُجمل في صفحة وشيء �سیر 
وعرفنا أن هذه هي الجادة عند أول من  ،يء �سیرالحدیث �طوله عّلق علیه المازري �صفحة وش

ر في ذ�ر  ،یتصدى ألمٍر من األمور أنه �أتي �ما عنده و�كفیه وحسبه أنه لم �ألو جهًدا ولم �قصِّ
م  ،ما عنده، ثم من �أتي �عده یز�د علیه ولذلك جاء إكمال الُمعِلم، ثم إكمال إكمال الُمعِلم �ما تقدَّ

واحد �كمل على الثاني، إذا �ان الُمعِلم للمازري هو اللبنة األولى  ثم مكمل إكمال اإلكمال. �ل
 -: �اب �تاب النبي-رحمه هللا-قال . من شروح مسلم، فإن الذي �مله هو القاضي عیاض

 .إلى هرقل -صلى هللا علیه وسلم
لكن مثل هذا الحدیث  ،�عني نذ�ر التراجم تراجم شروح مسلم؛ ألنه �كون فیها �عض التنبیهات 

 -مثل القاضي عیاض: �اب �تاب النبيمما �ستنبط من الحدیث، إنما اقتصروا  ًئاما ذ�روا شی
 -إكمال إكمال اإلكمال لُألبي قال إلى هرقل یدعوه إلى اإلسالم، وفي -صلى هللا علیه وسلم

 ي، وفي مكمل إكمال: حدیث أبي سفیان مع هرقل، ما فیه استنباط ال األول وال الثان-رحمه هللا
ُتب؛ أو �ُ  -صلى هللا علیه وسلم-: �اُب َ�ْتِب النبي -رحمه هللا-اإلكمال للسنوسي مع األُبي قال 

؟ أكثر له مرة أو أكثر بَ تَ لكن إلى هرقل �َ  ،ُ�ُتب :ألنه قال: إلى هرقل، لو قال: إلى الملوك قلنا
 -صلى هللا علیه وسلم-ب َ�ْتب النبي �ا :لكن المذ�ور في الباب مرة واحدة، ولذلك قلت ،من مرة

 إلى هرقل ملك الشام یدعوه إلى اإلسالم. 
-: �اب َ�ْتب النبي -مثل ما تقدم–في شرحه على مسلم: �اب  -رحمه هللا تعالى-وترجم النووي 

 -مصلى هللا علیه وسل-ب النبي تْ أخذها من النووي، �اب �َ ي ، ولعل األُبِّ -صلى هللا علیه وسلم
اني الث ، الجزءشرح النووي  ،ملك الشام یدعوه إلى اإلسالم، وفي شرحه فوائد ُیرجع إلیها إلى هرقل

 ئة.ائة وثالثة إلى إحدى عشرة وماعشر صفحة م
إلى  -صلى هللا علیه وسلم-�اب �تاب النبي  :ترجم القرطبي في مختصره مع شرحه الُمفِهم

فوائد ُیرجع إلیها، أ�ًضا ر في شرحه هرقل یدعوه إلى اإلسالم، مثل ترجمة القاضي عیاض، وذ�
ا ،والقرطبي یهتم �القواعد الفقهیة واألصولیة وفي  .�عني على اختصاره ُ�فاد منه ،وشرحه متین جد�

 إلى هرقل ملك -صلى هللا علیه وسلم-تكملة شرح الُمفِهم لمحمد تقي العثماني �اب �ْتب النبي 
 ا�عوا النووي في ترجمته ثقًة �ه. الشام یدعوه إلى اإلسالم، ولعل هؤالء �لهم ت

م حد األحكاألنه قال ُ�ستنَبط منه أ ؛إذا �ان الفرق في اللفظ �ستنبط منه أو َ�ستنبط منه�قول: 
فوائد لِذ�ر مثل هذه الفروق ضیاٌع لبعض ال -رحمه هللا-فهل ترك البخاري  ،أو �عض الفوائد

  أو عدم تحصیل مز�ٍد من الفوائد.
ما قال جمیع هذه األلفاظ هذا  -علیه الصالة والسالم-هذه الفروق نجزم �أن النبي اعلم أن  :أوًال 

، قال لفًظا واحًدا، ثم رواه الرواة من اواحدً  اقال لفظً  -علیه الصالة والسالم-هو األصل، النبي 
یرو�ه على حسب ما ترجح عنده، بناًء على جواز الروا�ة  ا�ة فمن دونهم �ألفاٍظ متعددة �لالصح
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و�نما ثبت واحد  ،جمیعها -علیه الصالة والسالم-المعنى، فإذا �انت هذه األلفاظ لم تثبت عنه �
هذا  ،ولم �شر إلى غیره ،وترجَّح عند البخاري هذا اللفظ وخّرجه في صحیحه ،و�عضها �المعنى

 الفظً  ما ذ�ر إال -علیه الصالة والسالم-وال �عني أنه ضیَّع؛ ألن الرسول  ،اختیار، هذا اختیاره
إن البخاري في صنیعه ضیاٌع لبعض الفوائد. نعم هناك من الفروق ما یترتب  :، فال ُ�قالاواحدً 

�ستنبط  ،ومن الفروق مما ُیذ�ر ال فائدة وال طائل تحته، فكونه �ستنبط منها فائدة ،علیه فائدة
 اللفظة هي الراجح عند مسلم، فكل وتلك ،بناًء على أن هذه اللفظة هي الراجح عند البخاري 

ح ما الح له، والكل صحیح ثابت  .اومرجوحً  الكن یبقى أن هناك راجحً  ،ُیرجِّ
 طالب:...

 .نعم
 طالب:...
الحدیث، لكن إذا �ان الحتمال أن �كون الصحابي رواه �المعنى، الذي هو مخرج  ؛ما نجزم

ثم یرو�ه عنهم جمٌع من التا�عین، ثم یرو�ه عنهم جمٌع  ،ا عن جمٍع من الصحا�ةالحدیث مرو�� 
من �ذب علي متعمًدا فلیتبوأ مقعده من «من أتباعهم إلى آخره جزمنا �ما جزم األئمة �حدیث: 

 خره.آبهذا اللفظ، ثم رواه عنهم جموع غفیرة من التا�عین إلى  ارواه أكثر من ستین صحابی�  »النار
 طالب:...

ورسولك الذي أرسلت هذا معروف  »ونبیك الذي أرسلت«واحد مثل حدیث:  إذا اتحدوا على لفظ
 أنه �اللفظ؛ ألنه جاء في الخبر الرد على الراوي.

 طالب:...
 ؟نعم

 طالب:...
ى ألن هذا عمل السلف، بدلیل أنهم رووه عل ؛إذا اختلفوا عرفنا أنه �جوز أن تذ�ر جمیع األلفاظ

 هذا، إذا اختلف السلف في لفظ أو في معنى أو شيء اتسع فیه األمر.
 طالب:...

 الغالب أن األلفاظ التي �ختلفون فیها.
 طالب:...

 نعم األذ�ار نادًرا.
 طالب:...

�جوز لهم أن یرووا  ،أ�ًضالكن من �عده یروونه �المعنى  ،ي هو الصحابيذاتخذ اتحد المخرج ال
 �المعنى.
 طالب:...
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 .نعم
 طالب:...

دة وسمعه قاله في مناسبة واح -علیه الصالة والسالم-إذا لم یتحد المخرج فالمظنون أن النبي 
. إذا اختلف إذا اختلف المخرجعلى ما الح له ما ترجح عنده ولو  أكثر من واحد، فنقله �ل

في خطبة في جمع مرة واحدة ما نقول إًذا  -والسالمعلیه الصالة -اختلف المخرج وقاله النبي 
أنه لو سمعوه لكن یبقى  ،سمعه في موضع تمال أن �كون في مواضع متعددة �لٌّ احتمال، واح

احتمال أن �كون  ،هذا �كون التغییر من المخرجفرواه على ما الح  له  في موضع واحد ثم �لٌّ 
ج الروا�ة �المعنى من المخرج، احتمال أن �كون الروا�ة �المعنى ممن دونه، لكن إذا اتحد المخر 

الصحابي سمعه فحدث �ما سمعه أو  غییر تغییر اللفظ ممن دونهم؛ ألنالمجزوم �ه أن الت :قلنا
 .ثم �عد ذلك ُتلقي عنه ،رواه �المعنى

ال سیما وأن روا�ة األحادیث  ،اسع للنظر، مجال واسع للنظرفیها مجال و المسألة المقصود أن  
�عني أعظم حدیث في  »�ا عبادي إني حرمت على نفسي«عند األئمة حتى حدیث أبي ذر: 

 وهو حدیث قدسي، یروى فیه ألفاظ، واألحادیث القدسیة التي ،أ�ًضاالدنیا یروى �ألفاظ متعددة 
المقصود أن مثل هذه األمور أمرها واسع؛ ألن تروى �المعاني،  -جل وعال-تنسب إلى الرب 

جماهیر أهل العلم على جواز الروا�ة �المعنى �شرطه، �الشرط المعروف، أن �كون الراوي 
في  ُ�حتاج إلیه ًئا�مدلوالت األلفاظ وما �حیل المعاني، وأال �حذف من اللفظ شی ا�المعنى عارفً 

 معنى اللفظ المذ�ور.
 طالب:...

، ال شك أنه یر�د بذلك التحري -علیه الصالة والسالم-�قول: أو �ما قال ابن مسعود لما 
والخروج من العهدة، لكن غیره ما قال هذا، غیره ما قال هذا، مما یدل على جواز الروا�ة 

 ولوال وجود هذه التصرفات في الكتب الصحیحة التي تلقاها األمة �القبول لقلنا الزم ،�المعنى
هل أ وهو منهج ابن سیر�ن ونفٌر �سیر من  ،�اللفظ، ال بد من الروا�ة �اللفظیروى الحدیث �المعنى 

 العلم، لكن مشقة عظیمة، قد ال یثبت شيء.
 طالب:...

 ما یلزم، ما یلزم.
 طالب:...

أو واحد ال �عینه هو لفظ  -علیه الصالة والسالم-هذا لفظ النبي  :ما یلزم، ما یلزم أن نقول
ن ؛ ألنها إذا أجزنا لهذا الراوي أن یروي �المعنى أجزنا لهذا أ-علیه الصالة والسالم-الرسول 

 یروي �المعنى ما یلزم، ال سیما وأن القول �جواز الروا�ة �المعنى هو قول جماهیر أهل العلم.
 طالب:...
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فیعمل �الراجح و�ترك  ،ادیث، األلفاظ مثل األحادیث فیها راجح وفیها مرجوحهو مثل األح
ح. المرجوح. األلفاظ عند التعارض في المعاني تعامل معاملة األحادیث فیها الراجح وفیها المرجو 

 مثًال رآن لكن إذا جاء اللفظان في أمٍر مقطوع �ه �الق ،مثل ما �قال: أكثر أو �ثیًرا أو �بیًرا وأكبر
�ان  كانت الفتنة أشد، وجاء الفتنة أكبر من القتل هل نقول إننا، هذه �لها متواتر ما �حتاج، ولو

ن ومعناهما مختلف؛ ألن هذا محفوظ من الز�ادة والنقصان، لكن ر�ي إني ظلمت یاللفظان مختلف
ین اللفظ قال -علیه الصالة والسالم-ن الرسول إ :وفي روا�ة �بیًرا، هل نقول ،نفسي ظلًما �ثیًرا

 �ما �مشي عند النووي وأمثاله؟  ،فنجمع بینهما
النووي لمجرد االختالف في الخبر الذي مرده إلى اختالف الرواة �قول: تعدد اللفظ، ما عنده 

مردها إلى  اتختالفاالمشكلة، وتعددت القصة، إذا تعددت إذا اختلفت األلفاظ، و�ثیر من هذه 
 شك أن فیه صیانة هأن ُ�خطئ الثقات، هذا ما فی -حمه هللار -اختالف الرواة، وال �جرؤ النووي 

 �جزم اإلنسان أنها لم تحصل إال مرة واحدة �ما في صالة الكن یبقى أن هناك قصًص  ،لهذا العلم
الكسوف، صالة الكسوف المتفق علیها أنها ر�عتان في �ل ر�عة ر�وعان، وجاء في مسلم ثالث 

مانع أن تعدد القصة؛ ألنها �لها  ه، النووي ما فیوجاء عند غیره خمسة ،ر�وعات وأر�عة
معروف عند أهل العلم، أ�ًضا وهذا منهج  ؟صحیحة، لكن من عنده الجرأة على توهیم الثقات

و�حكم على البقیة �الوهم؛ ألنه مرجوح شاذ، وال مانع من أن یوجد  ا،واحدً  او�صحح واحد لفظً 
 .ا �سمى �صحیح وأصحّ الشاذ المرجوح في الصحیح عندهم؛ ألن عندهم م

في هذا الباب وجرأته المبنیة على علٍم متین وسعة اطالع  -رحمه هللا-ومن قوة شیخ اإلسالم  
و�براهیم لم �مت  ،ومعرفة تامة �مقاصد الشر�عة �قول: صالة الكسوف لم تحصل إال مرة واحدة
یح مسلم؟ أو �جرؤ إال مرة واحدة. �عني هل �جرؤ إنسان أن �قول هذا والحدیث ُمخّرج في صح

وعند الضرورة تطوف  ،ن الحائض تطوف �عني أبدى احتماالت �ثیرةإ :إنسان أن �قول
�قول:  -علیه الصالة والسالم-، وال تحبس الرفقة والرسول -لیه الصالة والسالمع -والرسول

ّنة»أحا�ستنا هي؟« نَّة؟ سعة حفظه للسُّ ن مإمام  ،؟ لكن َمن مثل شیخ اإلسالم في سعة حفظه للسُّ
إن �ل حدیث ال �عرفه ابن تیمیة فلیس �حدیث، مع سعة  :أئمة حتى قال �عض المحدثین

اطالعه على أقوال السلف من الصحا�ة والتا�عین وتا�عیهم ومعرفته �مقاصد الشر�عة و�حاطته 
 إحاطة بها إحاطة تامة بها. 

ألئمة األر�عة؟ قال: من جهة ولذا لم ُسئل عنه الشیخ محمد رشید رضا: هل ابن تیمیة أعلم أو ا
أن ابن تیمیة تخّرج على �تب األئمة األر�عة و�تب أتباعهم فلهم الفضل علیه، و�اعتبار أنه 

رحمة هللا -شیخ اإلسالم  أحاط �ما �تبه األئمة األر�عة وأتباعهم فهو أوسع علًما من هذه الحیثیة.
نَّة ینزع ببراعة من صاحب إحاطة، إضافة إلى استحضاره لالستنباط من ال -علیه كتاب والسُّ

اآل�ات واألحادیث، و�أن لسانه �جري علیه القرآن �جر�ان الماء على المنحدر من األرض، ولذا 



 
 

 
 

=ÏvÈÿ^=ÚÑf=i_k‘
=

٨ 

إن شیخ اإلسالم في �عض �المه ما یدل على شيء من الترفُّع قال مفتي حضرموت  :لما قیل
قاف قال: وحاشاه من الِكبر  -لى لسانه وعلى أسلة بنانه �هللاألن القرآن �جري ع ؛عبید هللا السَّ

مسألة �عني ، ]١٤٦[سورة األعراف:  }َسَأْصِرُف َعْن آَ�اِتَي الَِّذیَن َیَتَكبَُّرونَ {�قول:  -جل وعال
تحتاج إلى عنا�ة �النصوص، ثم �عد ذلك إذا اتضحت له الصورة متكاملة استطاع أن �عرف 

الخفیة التي ال تلوح لعلماء الحدیث، أو لكثیر من األحادیث �ما �قول األئمة �الَشّم، و�عرف عللها 
 .علماء الحدیث فضًال عن المتعلمین

 في الموافقات قلت: �أن التوسع في معرفة علوم الشر�عة مع عدمه اتقر�بی�  وأنا ذ�رت مثاًال  
أ�ًضا وشخص  ،عندك رجل متوسع في العلوم �لها المتكاملة، وشخص آخر متخصص في فن

، مثله �من جاء إلى خر�طة العالم هذا مثال تقر�بي، فُمزقت على لكن عنده خلل ،ا�طرق متفننً 
قدر األنملة، وُذر�ت في الهواء، الذي �ستطیع أن �جمع جمیع األوراق و�جعل �ل قطعة مع 

ي �ضیع علیه �عض القطع ذهذا صاحب اإلحاطة، لكن ال صاحبتها إلى أن �خرج التصور �امًال 
�عني اإلنسان الذي �ستطیع أن �جمع  .هذا مثال تقر�بي :الخلل، نقولیبقى في تصوره شيء من 

و�لصقها �جانب �عضها  ،و�ضع �ل واحدة في موضعها ،جمیع هذه األمور هذه القطع الصغیرة
تكتمل عنده الصورة، �صیر فیها خلل؟ ال ما �صیر فیها خلل، لكن الذي تحصیله أقل ممن ال 

المتناثرة ال بد أن �كون عنده شيء من الخلل، أو �ستطیع �ستطیع أن ُ�حصل جمیع هذه القطع 
لكن �قیة  ،عن هذه الدولة أن �جمع خر�طة دولة؛ ألنه تخصص في فن �صیر تصوره �امًال 

وال یوجد شخص  ،هذا مثال تقر�بي لمن عنده إحاطة في نصوص الشر�عة :الدول، وأنا أقول
 ر�بي  �قرب األكمل فاألكمل.�ستطیع أن �حیط �جمیع الشرع ال، لكن هذا مثال تق

: -رحمه هللا-ود في �تاب األدب في �اب: �یف �كتب إلى الّذمي؟ قال الحدیث خّرجه أبو دا
حدثنا الحسن بن علي، �محمد بن �حیى قاال: حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عبید 

 -صلى هللا علیه وسلم-أن النبي  -رضي هللا عنهما-هللا بن عبد هللا بن عتبة عن ابن عباس 
قال  »من محمد رسول هللا إلى هرقل عظیم الروم، سالٌم على من اتبع الهدى«كتب إلى هرقل: 

 ابن �حیى: عن ابن عباس أن أ�ا سفیان أخبره قال: فدخلنا على هرقل فُأجلسنا بین ید�ه ثم دعا
  الرحمن الرحیم من محمد رسول هللا�سم هللا«فإذا فیه:  -صلى هللا علیه وسلم-�كتاب رسول هللا 

 .»إلى هرقل عظیم الروم، سالٌم على من اتبع الهدى، أما �عد
: حدثنا -رحمه هللا-وأخرجه الترمذي في االستئذان في �اب: �یف �كتب إلى أهل الشرك؟ قال  

عبید  سو�د بن نصر قال: أخبرنا عبد هللا بن المبارك قال: أخبرنا یونس عن الزهري قال: أخبرني
هللا بن عبد هللا بن عتبة عن ابن عباٍس أنه أخبره أن أ�ا سفیان بن حرب أخبره أن هرقل أرسل 

-إلیه في نفٍر من قر�ش و�انوا تجاًرا �الشام فأتوه. وذ�ر الحدیث، قال: ثم دعا �كتاب رسول هللا 
إلى ه رسولو  هللا   عبد�سم هللا الرحمن الرحیم من محمدٍ «فُقرئ فإذا فیه:  -صلى هللا علیه وسلم
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وأبو سفیان  ،هذا حدیث حسن صحیح »على من اتبع الهدى، أما �عد السالمهرقل عظیم الروم، 
 اسمه: صخر بن حرب. 

 ي الصغرى؟ في الكبرى، عن أبيف أموأخرجه النسائي في التفسیر ومعلوٌم أن التفسیر في الكبرى 
ود والترمذي اقتصرا مه، �عني أبو دااهیم بن سعد بتماد سلیمان بن سیف عن �عقوب بن إبر داو 

على قطعة من الحدیث، �ستدلون بها على �یفیة الكتا�ة إلى أهل الذمة أو أهل الشرك وهو في 
وذ�رنا الخالف فیما سبق هل هو �تاٌب مفرد أو  ،تفسیره تفسیر النسائي مطبوع في مجلدین

 }ا َوَ�ْیَنُكمْ َواٍء َبْیَننَ ِلَمٍة سَ ُقْل َ�ا َأْهَل اْلِكَتاِب َتَعاَلْوا ِإَلٰى �َ {منتزع من السنن الكبرى. قوله تعالى: 
ود سلیمان بن سیٍف قال: حدثنا �عقوب : أخبرنا أبو دا-رحمه هللا-قال ] ٦٤[سورة آل عمران: 

 بن إبراهیم بن سعد قال: حدثنا أبي عن صالٍح عن ابن شهاب قال: أخبرني عبید هللا بن عبد هللا
قال: أخبرني أبو سفیان بن حرب أنه �ان �الشام في  -رضي هللا عنهما-أن عبد هللا بن عباٍس 

و�ین  -صلى هللا علیه وسلم-رجال من قر�ش قدموا تجاًرا في المدة التي �انت بین رسول هللا 
قر�ش، قال أبو سفیان: فوجدنا رسول قیصر ببعض الشام فانطلق بي و�أصحابي حتى قدمنا 

فإذا هو جالٌس في مجلس ملكه وعلیه التاج وحوله علماء الروم، فقال  ،ء فُأدخلنا علیهإیلیا
 لترجمانه: سلهم أیهم أقرب نسًبا إلى هذا الرجل الذي یزعم أنه نبي؟ فذ�ر الحدیث �طوله بنحو

 ألفاظ البخاري. 
الحدیث و ، وغیرهم من أهل العلم اإلمام أحمد والبخاري في خلق أفعال العبادأ�ًضا وأخرجه 

 و�كفي تخر�ج الشیخین له. ،مستفیض مشهور معروف
بهذا نكون أتممنا الكالم على هذا الحدیث الطو�ل و�تمامه نكون قد فرغنا من بدء الوحي من 

 الصحیح، سبعة أحادیث في سبعة أشهر �ذا؟ 
 طالب:...

أحسن هللا ال، �قول:  أمصحیح  هو ال ال، الحدیث األخیر في سبعة أشهر، هذا �قول: ما أدري 
هل من �لمة في نها�ة هذا الفصل  -رحمه هللا-إلیكم، وأحسن عزاءك في الشیخ الغد�ان 
 ؟ أم الئة صحیح اما أدري رقم م .ئةاونها�ة الحدیث ونحن اآلن في الدرس رقم م

 طالب:...
في  تهادتحث الطلبة على االج -رحمه هللا تعالى-ئة وفي وفاة شیخنا اونحن في الدرس رقم م

ونها طلب العلم وعدم استطالة في الطر�ق، في مكانة العلماء أحیاًء وفي الفجوة التي یتر�
 أمواًتا.

إن « :-علیه الصالة والسالم-النبي أحسن هللا عزاءكم في وفاة الشیخ، تعلمون قول هذا �قول: 
العلماء  فما الواجب على طلبة العلم في وقت نرى فیه موت ،»هللا ال �قبض هذا العلم انتزاًعا

  الكبار متتا�ًعا؟
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  لماذا لم �خرج هذا الحدیث ابن ماجه؟�قول هذا: 
رحمة هللا -ما هو عندنا، على �ل حال ما یتعلق �الشیخ  ،الظاهر أن الجواب عند ابن ماجه

وعالقتنا �الشیخ من سنة ثالثة وتسعین، وهو أول شیٍخ حضرت له في الر�اض لما قدمت  -علیه
شعبان، ومن توفیق هللا أن �ان السكن من مسجد الشیخ،  الر�اض سنة ثالثة وتسعین في

وحضرنا عنده الدروس في جمیع الفنون، لكن الشیخ یر�ز على األصول والقواعد الفقهیة، و�ذا 
رحمة هللا -علوم �شعر السامع أنه �سمع أصول فقه أو قواعد فقهیة، مع أنه دّرس أي علم من ال

یتمیز �الدقة المتناهیة في جمع العلوم، وما �مشي شيء �مكن ال �فهمه أو ال  ،دقیق -علیه
 .-رحمة هللا علیه -�فهمه الطالب، �قف عند �ل شيء

له  وعلى الخلق أجمعین، و�لٌّ بني آدم، والموت �تبه هللا على  ،وعلى �ل حال موته ُثلمة 
ما ُذكر في هذا الباب �قال: إن امرأة مع زوجها من نه، وهي أ�ام وأنفاس معدودة، ومنصیبه م

 ،ذهبت مع زوجها إلى مكة، فحصل لهم حادث ،ثم ذهبوا إلى مكة ،الوافدین سكنوا الر�اض
ن بلدها، لیذهب بها ثم فمات الزوج في أثناء الطر�ق، و�قیت في أقرب بلد إلى أن جاء أخوها م

 ألنها لن تبقى بدون محرم، المقصود أنهم �عد مسافة بین موضع الحادث األول ؛تسافر إلى أهلها
لیموت في هذا المكان، فكل  ؛و�ین مكة حصل حادث فمات أخوها، �عني استدعي هذا األخ

جل -إال هللا وفي وقٍت محدد، وفي مكان معین، و�ل هذا ال �علمه  ،إنسان ُ�تب علیه الموت
 ، ال �علمه ال ملك الموت وال جبر�ل وال غیره، �هللا المستعان. -وعال

وأن  ،-جل وعال-وأفضى إلى ما قدم، وندعو له أن �غفر هللا  ،فالشیخ إذا ذهب فقد ذهب �عمله
وطالب  ،وأن �خلفه في عقبه في الغابر�ن، وأن �عوض األمة خیًرا ،یرفع درجته في المهدیین

وجه الخصوص الذین فقدوه، و�ن �ان الحضور عند الشیخ لیس على مستوى علم  العلم على
اس من أفصح الن -رحمة هللا علیه -ألنه ؛الشیخ ودقة الشیخ وفهم الشیخ، �هللا إننا نتذ�ر ألفاظه

 ثالثة ،وأوضحهم �الًما، نتذ�ر �المه منذ ما �قرب من أر�عین عاًما قلت لكم سنة ثالثة وسبعین
من المدینة  -رحمة هللا علیه-إلى أن جاء الشیخ ابن �از  ،وتسعین، عنده إلى خمسة وتسعین

�عد ذلك تر�ت الحلقات، وهذا من الكسل معروف أن و وسكن الر�اض لزمته إلى ألف وأر�عمائة 
 الكسل موجود. 

، -رحمه هللا- لكنه ینقش في القلب، الشیخ ابن غد�ان ،المقصود أن الشیخ �المه ُ�عد عدًدا
فضول، �أنه �قرأ من �تاب، أ�ًضا فلیس ممن �خفي أو �أكل �عض الحروف، ولیس له �الٌم 

 �هللا المستعان.
یس وعرفنا أنه ل ،فیما یتعلق �كتابنا �عد أن أنهینا هذا الباب الذي هو الباب األول بدء الوحي

ال: ا فیما مّر بنا، لكنه صراحة ق�كتاب، و�ن سبق لسان أو قلم الحافظ ابن حجر إلى تسمیته �تا�ً 
م.  إن البخاري لم �ستفتح بدء الوحي �كتاب في أول �تاب اإل�مان، وقرأناه علیكم فیما تقدَّ
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 طالب:...
وجاء األمر �ه، لكن التأخیر الذي ال یترتب علیه ضرر  ،�هللا األصل التعجیل، وجاء األمر �ه

 ،صلحة �النسبة ألهله وذو�ه ومحبیه ومعارفه�النسبة لمیت ال یترتب علیه ضرر وتترتب علیه م
و�مكن أن �كون بینهما شيء �حتاج إلى  ،و�مكن أن یبلغ الخبر من له أو علیه و�ینهما معاملة

واإل�احة مثل هذا مقصد شرعي، و�ذا �ان هناك من له علیه حق وتمكن من الحضور  ،تحلل
الذي �شدد فیه هو التأخیر الذي یترتب هذا مقصد. وعلى �ل حال التأخیر أ�ًضا والصالة علیه 

 أو حبسه بین أظهر أهله من غیر مصلحة. ،علیه التغّیر تغّیر المیت
تفتینا �عد العید إن شاء هللا تعالى نبدأ �شرح �تاب اإل�مان، وتعرفون أننا في الدروس �لها إذا اس

، و�ل طر�قة لها وعلیها ولها أتباع، ،ألن �ل طر�قة لها جمهور ؛على شيء فإننا ال نخرج بنتیجة
 ئة درس.افإذا استمر الشرح على هذه الطر�قة سبعة أحادیث في م

 طالب:...
سنتین وأر�عة أشهر، �عني شرحنا في سنتین وأر�عة أشهر نصف الموطأ أو أكثر من نصف 

ألن الموطأ تّم في أر�ع سنوات وشهر�ن وعشرة أ�ام، فإذا  ؛من الموطأ �امًال  االموطأ، مجلدً 
 -جل وعال-والعلم عند هللا  ،مر الشرح على هذه الطر�قة معناه إ�ش؟ یترتب على ذلك أننااست

فضًال عن تكمیل الكتاب؛ ألنه إذا �ان بدء الوحي في سنتین  ،أننا لن نصل إلى �تاب الوضوء
عن مئات األحادیث؟ ومع  ،ئتياسنتین وثلث وسبعة أحادیث، فماذا عن م ،وز�ادة وأر�عة أشهر

  ، براءة للذمة.ائة وواحدً الم أحضر درس األحد فیكون رقم الدرس مل: ذلك �قو 
ن، لكن نرجو أن �كون في �فة الحسنات  ؛الخطب سهل. األمر سهل. هللا المستعان. �ل هذا ُمدوَّ

 ألن اإلنسان قد �عمل عمًال �حسبه مما �قر�ه إلى هللا، ثم �جده عكس ما أّمل، و�ان �ثیٌر من
ْم  َما لَ َوَ�َدا َلُهم مَِّن للااَِّ {: -جل وعال-السلف �حسب ألف حساب في مثل هذه المواقف لقول هللا 

، واحد لها ألف حساب مثل هذه األمور ینبغي أن �حسب ]٤٧[سورة الزمر:  }َ�ُكوُنوا َ�ْحَتِسُبونَ 
، فیكون وفي النها�ة و�ن لم ُ�صرِّح بذلك أنه تعّلم وعّلم لیقال ،یتعب یتعلم وُ�علم السنین الطوال

حمه ر  -السالم والعافیة. والحافظ الذهبينسأل هللا  ،أحد الثالثة الذین هم أول من تسعر بهم النار
أ�ًضا: علم ابن عر�ي وأمثاله، ونقول  �قول: �هللا إن العیش خلف أذناب البقر خیٌر من -هللا

 عالم.  :لیقال ؛االعیش خلف أذناب البقر خیٌر من أن یتعلم وُ�علم الناس عقودً 
 أخِسر �صفقته في موقف الندم             ومن �كن لیقول الناس �طلبه

 أستغفر هللا. ،أستغفر هللا 
 طالب:...

 فیه؟ ماذا
 طالب:...
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 نعم صحیح.
 طالب:...

ول ما هي أفضل المتون التي ُتحفظ في النحو وأص ،المتون التي تحفظ في أصول العلم �قول:
  الفقه والفقه والمصطلح والحدیث والفرائض والقواعد والعقیدة؟

كررنا مراًرا أن مثل هذه األسئلة �جیب عنها سماع مجموعة من األشرطة خمسة أو ستة ُسمیت: 
التدرج في هذه الفنون، من �تب للمبتدئین، إلى كیف یبني طالب العلم مكتبته؟ وفیها 

 المتوسطین، هللا المستعان.
بسه فلما وصلنا المجلس أعطیته الِبشت لیل ،لیلقي محاضرة ؛ذهبت مع الشیخ عبد هللا �قول:

و أنه شیخ الموجودین �لهم، ه الشیخ معروف إني شیخ! ا�قولو  ألجل أنقبل الدخول فقال لي: 
سهم في �لیة الشر�عة، ولم یبق من أقرانه الذین هم معه في أول تشكیل ودرَّ  ،شیخ للموجودین

 هیئة �بار العلماء الذین أمضوا أر�عین سنة اآلن.
 طالب:...

�النسبة للجدید سبعة عشر، المقصود الذین ذ�روا في أول تشكیل للهیئة سنة واحد وتسعین  ،ال
 وما ،-رحمة هللا علیه-مات  ،هو ثالثهم ، �ان الشیخفقطما �قي إال سعیدان وعبد هللا بن منیع 

 .ن، �هللا المستعانا�قي إال االثن
لكن العبرة �من تخّلف في هذا الزمان الذي �ثرت فیه  ،على �ل حال الشیخ أفضى إلى ما قدم 

وصلوا  نیذلعلم �قول: ما شاء هللا علیهم الوعنده إقبال على ا ،الفتن، من الشباب حر�ص وحافظ
 الفتن، ما علیك هذا زمن العمل، �عني قدرك أن ُوجدت حننننا ألكن المشكلة  ،الستین والسبعین

فاعمل �قدر استطاعتك، العامل في مثل هذه األوقات �ما جاء  ،في هذا الوقت، لیعظم لك األجر
و�خشى من  ،في الحدیث له أجر خمسین من الصحا�ة، نعم المكدرات �ثیرة، والخبث �ُثر

وجود مثل هذا  ،لكن یبقى أن على اإلنسان أن �عمل، فإذا عمل یبشر، ووجود مثل هذه ،عقو�ة
ال من �عمل مثق ،وتعظم األوزار ،لتعظم األجور ؛التدافع بین الشر والخیر والحق والباطل �ل هذا

 .ذرة خیًرا یره، ومن �عمل مثقال ذرة شًرا یره
�بیرة إال أحصاها، فعلى اإلنسان أن �عمل،  �ل شيء مثبت في �تاب، ال �غادر صغیرة وال 

د ما تقرب إلي أح«، متوسًال إلیه بنوافل العبادات �عد أداء الفرائض -جل وعال-و�ستعین �اهلل 
فإذا أحببته �نت  ،�أحب إلي مما افترضته علیه، وال یزال عبدي یتقرب إلي �النوافل حتى أحبه

إلى  »سمعه الذي �سمع �ه، و�صره الذي یبصر �ه، و�ده التي یبطش بها، ورجله التي �مشي بها
 .آخر الحدیث

 طالب:...
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ذا ألن التطو�ل على هذه الطر�قة التي شرحناها إ ؛ألن الظاهر أن ما له نتیجة ؛البخاري ما ندري 
 ،حقني جمع من اإلخوان، �ا شیخ نستفیدذ�رنا في درس من الدروس أننا سوف نعدل ونختصر ل

، وصحیح إال نمشي ا،إال اختصارً  �أبى الزمة نكمل الكتاب، و�عض اإلخوانله  لیسالتطو�ل 
 .هذه لها فوائد، والخالف لن ینحسمو  ،هذه لها فوائد

 طالب:...
 �عني من علمي أنا فقط. ،ني ما أنقلأال، ال، أنت تقصد 

 طالب:...
نه أو�ون اإلنسان �قتصر على ما عنده على ما �ختاره صحیح  ،تطول علینا الطر�ق ألن النقول

�شرح في  -رحمة هللا علیه-إن الشیخ ابن �از  :لكن هذا �النسبة لمن؟ �عني �قولون  ،�مشي
ما ینقل عن فالن وال  ،عشر�ن حدیًثا، الشیخ ما �عطي إال علمه ،الدرس الواحد عشرة أحادیث

 نیذألنه في مصاف األئمة، لكن ال ؛عالن، والذین حضروا جاؤوا لیأخذوا علم الشیخ، علم الشیخ
 ...النقول ؟یبغون  ماذاعند طالب علم  ن �حضرو 

 طالب:...
 وتا�عوهم، ومن �عدهم.

 طالب:...
 ال، �عرفون.

 طالب:...
 ال �عرفون.
 طالب:...

نَّة من الستة  ،صر التدو�نال ال ال، إلى عصور األئمة ع عصر تدو�ن الكتب األصلیة �تب السُّ
 ئمة.فهمون ما اعتمد علیهم األوغیرها �فهمون مدلوالت األلفاظ وما �حیل المعاني، ولو �انوا ما �

 طالب:...
�ون الحدیث یتداوله األئمة و�روونه في  ،یلحنون، یلحنون، لكن �ون الحدیث یتداوله األئمة

�جعل اإلنسان في مأمن من أن �قع مثل هذا  ،و�تفق على تخر�جه أكثر من إمام ،مصنفاتهم
 اللحن المحیل للمعنى. 

 ؟ًئاشی تر�د
 طالب:...

 .نعم�كتب 
 طالب:...

 ي �عده.ذ�سماع إًذا خالص اللكن هل ُتلقي عنه �كتاب أو ُتلقي عنه �سماع؟  نعم،
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 طالب:...
، مخطوطات القرن األول ما یوجد ةصعبالمسألة لیس اإلنسان على جزٍم من وجودها أو عدمها. 

 أوحصاة  أوالكتا�ة لیست على ورق في ذلك الوقت. عسیب  ألن ؛شيء إال القلیل النادر منها
 ، هللا المستعان.جلد

 طالب:...
یبسط  أو شيء یبسط هج �للكن یبقى أنه هل �كون من ،هي المسائل الخالفیة إن شاء هللا تبسط

 ضبطها صعب. ضبطها صعب.المسألة وهذه  ؟و�ختصر ما ال �حتاج إلیه ،ما �حتاج إلیه
 طالب:...
ما تمت  ائً معنى تفو�ج؟ �عني ما أستطیع أن أشرح شی ما ،�النسبة لي تفو�جالمسألة �ا أخي 
والوقت عندي ال �ستوعب أن أكتب �ثیًرا وألقي قلیًال، ال ما �ستوعب، �عني أنت  ،مراجعته

�عني  ،تصور اآلن لما تیسر أمر الجمرات انتقل الزحام الشدید إلى الحرم، لو �ان هناك تفو�ج
ألن الوقت ما �ستوعب،  ؛أن �كون المكتوب عندي �قدر ما ألقیه �جب ،شيء �كون �قدر هذا
ا للتحضیرالوقت عندي ضیق  ر عندي رجعت إلى أني ما هو بالزم  ،جد� ثم إذا تعدیت المحضَّ

ئة او�عضه غیر مكتوب أو أحتاج إلى أن أكتب م اأحضر أصًال، صار �عض ما �كون مكتو�ً 
تعقد أ�ًضا وقت، والوضع اآلن  ه، هذا فیه مشقة عظیمة، ما فیامختصرً  األلقي درسً  ؛صفحة

ما �نا نفكر بها، �عني مع الدوام ورصد ما �صل البیت العصر ز�ادة، �مكن أن نجبر على أمور 
راحة فیما �عد، فالمسألة ال بد أن �كون هناك یذهب وقت التحضیر ي هو ذعصر ال؟ ال�فعل ماذا

 .دهللا اإلعانة والتسدی سأل هللا اإلعانة والتسدید، نسألشيء من التأثر، شيء من الخلل، لكن ن
 على محمد وعلى آله وصحبه أجمعین. اللهم صلِّ  


